Odborný workshop:

Etnicky citlivé dáta – ich získavanie, využitie a interpretácia
Organizatori:
Dátum
Miesto:

RC SFPA, VÚC Prešov, FSEV UK, UNIPO
30.06.2016 (štvrtok)
Rektorát Prešovskej univerzity, ul. 17. Novembra 15, Prešov 080 01

Cieľom odborného workshopu je prezentovať problematiku zberu etnicky citlivých dát z podhľadu
medzinárodných a domácich štandardov, definovať metodiky a techniky ich zberu a spracovania
a možnosti ich interpretovania. Zvláštne zameranie bude na zber údajov z prostredia rómskych
komunít a iných menšín žijúcich v slovensko-ukrajinskom pohraničí.
Cieľovou skupinou sú zamestnanci samosprávy a štátnej správy, t.j. primátori a starostovia,
predstavitelia VÚC, administratívni pracovníci, akademická obec a pod. Primárne ide o zástupcov
miest a obcí, v ktorých žijú početnejšie skupiny menšín, primárne Rómovia, a/alebo pracovníci ktorí
so zástupcami menšín prichádzajú pravidelne do styku. Workshop je otvorený pre širokú verejnosť.
Program:
11:00 – 12:00 registrácia účastníkov, príchod hostí z Ukrajiny
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:15 úvodne príhovory
Zástupca UNIPO (tbc)
Vladimír Benč – riaditeľ a projektový manažér RC SFPA Prešov
Zástupca VÚC Prešov (tbc)
13:15 – 14:00 kľúčové vystúpenia splnomocnencov
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz
Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin
Diskusia
14:00 – 15:30 Panel I
Daniel Škobla – Výskumný ústav práce a rodiny, MPSVaR SR Bratislava
„Zbieranie etnicky citlivých údajov z pohľadu medzinárodných štandardov“
Juraj Buzalka – Katedra sociálnej antropológie FSEV UK Bratislava
„Otázky definovania etnika a jeho príslušníkov“
Alexander Mušinka – Ústav rómskych štúdii PU Prešov
„Prečo potrebujeme etnické dáta, na čo slúžia a o čom vypovedajú – príklad Atlas rómskych
komunít na Slovensku 2013“
Jaroslav Skupnik – Katedra sociálnej antropológie FSEV UK Bratislava
„Ako sa dá vnímať etnická komunita“
Miroslav Pollák – Ústav rómskych štúdii PU Prešov
„Mosty z chudoby – jeden zo spôsobov tvorby sociálnej mobility“
Mikhailo Zan – Užhorodská národná univerzita
„Rómska menšina na Zakarpatsku: demografické, sociálne a inštitucionálne aspekty rozvoja“
Diskusia k príspevkom
Podujatie je podporené z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky.
Program SK08 – Cezhraničná spolupráca: „Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč
hranicou“ – „Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“.

15:30 – 16:00 prestávka
16:00 – 17:45 Panel II a moderovaná diskusia
Mikuláš Mušinka – Asociácia ukrajinistov Slovenska, Prešov
„Rusíni/Ukrajinci vo svetle historických národnostných a konfesných štatistík“
Yuriy Ostapec & M. Shelemba – Užhorodská národná univerzita
Sociálno-politický a kultúrny rozvoj Maďarov na Zakarpatsku 1991-2016
Andrej Belák – Ústav psychológie zdravia LF UPJŠ Košice
„Rómovia a zdravie – príklad projektu Zdravé komunity“
Témy moderovanej diskusie:
– problémy zberu etnických dát v rómskych komunitách, či v iných menšinách
– ako vnímať etnické komunity
– stereotypy a omyly pri vnímaní etnických komunít (primárne Rómov)
– metodológia plánovaného terénneho výskumu v rámci CBC 01014
17:45 – 18:00 záver a zhrnutie
19:30 – 21:00 večera pre účastníkov

Workshop je organizovaný v rámci projektu
„Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce
Nórskom, Ruskom a Ukrajinou“, CBC 01014.

Podujatie je podporené z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky.
Program SK08 – Cezhraničná spolupráca: „Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč
hranicou“ – „Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“.
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